
Poročilo za leto 2020
»Ena oseba otroku da življenje. A mnogi ljudje skrbijo za njega.« 

(Yoruba pregovor)

Oprema slovenskih porodnišnic je prepogosto obrabljena in zastarela. Sodobna oprema je nujno 
potrebna za kvalitetno in učinkovito zdravstveno oskrbo nosečnic, mamic in otrok.

»Slojenčki« so dobrodelno društvo, ki izboljšuje pogoje v slovenskih porodnišnicah. Spremlja 
potrebe in spodbuja donatorje, da doprinesejo k izboljšanju pogojev.

Zaposleni, vodstveni delavci in lastniki podjetij v Sloveniji so v štirih letih izvajanja akcije zbrali za
480.415 € opreme in storitev. Vsa zbrana sredstva so bila namenjena slovenskim porodnišnicam. 

V letu 2020 smo vodstva, zdravnike in zdravstveno osebje
razveselili s 101.793 € donacij

Leto 2020 je tudi Slovenijo pretresla epidemija in z njo povezani ukrepi. Kljub temu, da so se v 
drugi polovici leta donacije popolnoma ustavile, je Društvo Slojenčki izvedlo nekaj donacij:

Porodna postelja za Postojno

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna je aprila s pomočjo Telekoma Slovenije, ki je 
doniral 20.000 evrov, dobila novo sodobno porodno posteljo, ki je namenjena porodnicam, ki so 
okužene oz. imajo sum na okužbo s Covid-19.

McDonald's z donacijo EKG aparata

Šest porodnišnic (v Postojni, Celju, Kranju, Brežicah, Mariboru in na Ptuju) je maja in junija 
prejelo EKG aparat, ki olajša nadzor delovanja srca pri ogroženih nosečnicah in porodnicah, pa tudi
pri novorojenčkih. Aparat snema 12 kanalni EKG in na zaslonu nariše krivulje (odvode). Krivulje 
tudi interpretira, kar pomaga zdravniku pri postavljanju diagnoze. Zaradi epidemiološke situacije je 
predaja potekala »brezstično«, darilo so pred stavbami sprejeli zaposleni.

Rotary Slovenija Distrikt 1912 podaril grelna gnezdeca in oksimetre

Člani člani Zveze Rotary klubov Distrikta 1912 so zbrali sredstva za nakup grelnih gnezdec in 
oksimetrov. Zaradi velikega števila rojstev nedonošenčkov (1400 letno) in zaradi okužb porodnic z 
virusom covid-19, jih porodnišnice nujno potrebujejo. Predaje so bile avgusta in septembra. 

Grelna gnezdeca posnemajo materin objem in omogočajo varno zaščito pred podhladitvami, ko 
dojenčki ne morejo še sami uravnavati svoje temperature. Okisimetri na prijazen in varen način 
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merijo nasičenost krvi s kisikom in srčni utrip novorojenčkov. Prejeli so jih v Murski Soboti, 
Novem Mestu, Postojni, Ptuju, Slovenj Gradcu in Trbovljah.

Donacije v sliki:

Dojenčki v Sloveniji nas potrebujejo. 
Slojenčki nas potrebujejo. 

Slojenčki se vam zahvaljujejo za donacije!

Poročilo pripravila: Andreja Verovšek, koordinatorka projekta, 
040 464 340, verovsek.andreja@gmail.com

Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., 

predsednica Društva Slojenčki

Postojna, december 2020
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